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РИНКИ, ЩО НАДАЛИ ІНФОРМАЦІЮ 

18 суспільних мовників, 

членів EBU 
 

представили інформацію щодо 

інформаційно-аналітичних послуг та мовлення 

онлайн 

 
Австрія (ORF), Бельгія (FL), Чехія (CT), Данія (DR), 

Естонія (ERR), Франція (Radio France), 

Німеччина (ARD, ZDF), Ісландія (RÚV), 

Ірландія (RTÉ), Італія (RAI), Нідерланди (NPO), 

Польща (TVP), Сербія (RTS), Словаччина (RTVS), 

Іспанія (RTVE), Швейцарія (SPG SSR), 

Велика Британія (BBC).  

 



01-08.03 10-12.03 15-18.03 

09.03 13-14.03 

Закриття 

шкіл в Італії 

Загальні обмеження в Італії (10.03) 

Закриття шкіл у Чехії (10.03). 

Закриття шкіл у Данії, Греції, 

Польщі, Румунії, Україні (11.03). 

˃ 1000 померлих в Італії (12.03) 

Франція (17.03) та 

Бельгія (18.03) 

запроваджують 

загальні обмеження  

˃ 3300 померлих в 

Європі (18.03) 

˃ 500 померлих 

в Європі 

Закриття шкіл у 14 з 16 

округів Німеччини (13.03). 

Надзвичайне положення та 

загальні обмеження 

запроваджують в Іспанії 

(14.03). 

Період охоплений звітом 

ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ У ЄВРОПІ З БЕЗПРЕЦЕДЕНТНОЮ ШВИДКІСТЮ 



ЗМІСТ 

Аудиторія інформаційно-аналітичних 

програм на телебаченні 

Стр. 

Аудиторія  інформаційно-аналітичних 

онлайн програм 

Контент створений для подолання 

кризи пов’язаної з COVID-19 



АУДИТОРІЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ  

ПРОГРАМ СУСПІЛЬНИХ МОВНИКІВ 

НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 



 

 

 

 

 

ОБСЯГ АУДИТОРІЇ  

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОГРАМ 

СУСПІЛЬНИХ МОВНИКІВ 

У ВЕЧІРНІЙ ЧАС ЗРІС УДВІЧІ* 
 

 

Найбільш помітним це було у дні оголошення 

карантину, обмежувальних заходів, надзвичайної ситуації та ін.  

 

 

 

 

 
*(у пікові періоди, в середньому) 

 

 х2  



Громадяни почали все більше переглядати 

інформаційно-аналітичні програми 

суспільних мовників у вечірній час 

у період кризи: 

 

 

щоденний перегляд +14 % в середньому 



Молоді особи почали все більше 

переглядати інформаційно-аналітичні 

програми суспільних мовників у 

вечірній час у період кризи: 

 

щоденний перегляд +20% в середньому 



Попит на інформаційно-аналітичні програми суспільного мовлення у вечірній 

час зростає серед усіх груп населення   
 

Старт кризи COVID-19 призвів до того, що молоді особи почали все більше переглядати інформаційно-аналітичні програми суспільного 

мовлення у вечірній час, з метою отримання достовірної інформації про запровадження ключових заходів у своїх країнах та світі 

Середній показник щоденного перегляду інформаційно-аналітичних програм суспільного мовлення у вечірній час за цільовими групами (%)  

Вікові групи: діти – 4-14 р.; молоді особи – 15-24 р.; дорослі – 35-59; особи похилого віку - 60+.  

Вікові категорії можуть незначним чином відрізнятися в залежності від країни.   

Всі Чол. Жін. Діти Молодь Дорослі молодшої 

категорії 
Дорослі  

Особи похилого 

віку 

2-15 березня 2020 1 січня – 1 березня 2020 1 січня - 15 березня 2019 
Останні два тижня 

у порівнянні з  

початком року 



Підвищення рівня драматичності ситуації, збільшує аудиторію, що 

користується послугами суспільних мовників на телебаченні 
 

Криза пов’язана з COVID-19 посилюється і перегляд інформаційно-аналітичних програм суспільного мовлення 

у вечірній час стає необхідністю, особливо це прослідковується серед молодих осіб.  

 
Всі категорії Молодь 
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1 січня 1 лютого 1 березня 



ПЕРЕГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОГРАМ 

СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ У ВЕЧІРНІЙ ЧАС (%; за категоріями)  

Чол. Діти Жін. Молодь 
Дорослі 

молодшої 

категорії 
Дорослі  Особи 

похилого віку   

2-15 березня 2020 

1 січня - 1 березня 2020 

1 січня - 15 березня 2019 

10% обсягу перегляду – особи до 35 р.  

8% обсягу перегляду – особи до 35 р.  

8% обсягу перегляду – особи до 35 р.  

Вікові групи: діти – 4-14 р.; молоді особи – 15-24 р.; дорослі – 35-59; особи похилого віку - 60+. Вікові категорії можуть незначним чином відрізнятися в залежності від країни.   



АУДИТОРІЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ  

ОНЛАЙН ПРОГРАМ  

СУСПІЛЬНИХ МОВНИКІВ 



Рівень щоденного попиту на 

інформаційно-аналітичні 

онлайн програми суспільного 

мовлення збільшився у 2,7 рази 

 

Громадяни відчувають все більшу 

потребу у контенті якому можна 

довіряти.  



Підвищення рівня драматичності ситуації, збільшує аудиторію, 

що користується онлайн послугами суспільних мовників  
 

Кількість унікальних споживачів помітно зросла наприкінці лютого та досягла максимуму 12 березня 

(21 млн. користувачів).  

1 січня 1 лютого 1 березня 
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КОНТЕНТ ПОВ’ЯЗАНИЙ 

З COVID-19 
 
Надихаючі приклади, запровадженні суспільними 

мовниками як реакція на кризову ситуацію  



ДОТРИМАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ 

В ПЕРІОД КРИЗИ  

ІНФОРМУВАННЯ ОСВІТА РОЗВАГИ ПІДТРИМКА 

Підвищена 

відповідальність 

суспільних мовників 

у період кризи  

Традиційний обсяг повноважень суспільних мовників  



ГРОМАДЯНИ ДОВІРЯЮТЬ СУСПІЛЬНОМУ 

МОВЛЕННЮ ЩОДО ВИСВІТЛЕННЯ 

АКТУАЛЬНОГО ПЕРЕБІГУ ПОДІЙ 

ПОВ’ЯЗАНОГО З COVID-19  

 

Суспільні мовники збільшили кількість  

інформаційно-аналітичних передач, трансляцій 

спеціальних програм у прайм-тайм, забезпечують 

рішучий відсіч проявам дезінформації, надають 

ефірний час для урядових  

декларацій/прес-конференцій, трансляцій медичних 

консультацій експертів, спеціальних ток-шоу та 

подкастів з проблематики COVID-19.  

 

Інформування громадськості передбачає відкритий 

доступ аудиторії, що дозволяє громадянам вирішувати 

найбільш актуальні проблеми та ставити нагальні 

запитання в період невизначеності.  

 



ІНФОРМУВАННЯ: ПРИКЛАДИ КОНТЕНТУ 

ПОВ’ЯЗАНОГО З COVID-19 

У Німеччині ARD створив щоденну спеціальну програму “ARD Extra”, яка пропонує 

глядачам інтерв’ю з експертами, політиками, репортажі зі всієї країни та 

пояснювальні матеріали.  

 

 

 

 

У Великій Британії ВВС анонсувало на радіо (5 Live radio) можливість регулярних 

телефонних дзвінків для слухачів щодо актуальних питань, 

а також запровадження відкритих телефонних ліній для консультацій з експертами в 

рамках місцевих ранкових шоу на радіо (з 6 ранку і до обіду).   

 

 У Данії DR транслює спеціальне медичне телешоу «LægensBord», під час якого глядачі 

можуть ставити запитання кваліфікованим експертам. DR1 пропонує дану програму в 

рамках продовження вечірньої інформаційно-аналітичної програми «TV Avisen» з 

понеділка по четвер.  

Декілька мовників створили спеціальні подкасти для інформування про кризу. Німецький NDR пропонує 

щоденно спілкуватися з відомим вірусологом («Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten»), Франція 

(France Culture) представила інформацію про пандемію з наукової точки зору («Radiographies du 

Coronavirus»), Велика Британія (ВВС) запровадила обговорення про актуальні розробки щодо протидії 

вірусу («The Coronavirus Newscast»).  



ДІТИ ТА МОЛОДЬ ОТРИМАЮТЬ 

ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ 

ЗАВДЯКИ СУСПІЛЬНОМУ 

МОВЛЕННЮЕ 
 

Після закриття шкіл у багатьох країнах за короткий 

проміжок часу суспільними мовниками було створено 

значний обсяг освітнього контенту. 
 

Суспільними мовниками збільшено кількість годин 

для дитячих та навчальних програм, освітній контент 

поширюється на телебаченні, радіо, 

онлайн-платформах та у соціальних мережах.  
 

Деякі суспільні мовники у співпраці з державними 

органами та галузевими організаціями з питань освіти 

займаються діяльністю щодо представлення 

інформації для дистанційної освіти, а також 

розробляють матеріали, які допомагають батькам 

навчати дітей вдома.  



РОЗВАГИ: ПРИКЛАДИ КОНТЕНТУ, ЩО 

ЗАПРОВАДЖЕНИЙ СУСПІЛЬНИМИ МОВНИКАМИ ДЛЯ 

ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ПОВ’ЯЗАНОЇ З COVID-19 

Суспільний мовник Італії (RAI) запустив телевізійний спортивний канал, який 

щодня у другій половині дня і до опівночі транслює в ефірі архівні спортивні 

події.  

У Великій Британії (ВВС) анонсовано проведення віртуального фестивалю 

мистецтв «Culture in Quarantine» на радіо, телебаченні та онлайн-платформах.  

У Німеччині (MDR) створено лейб «Miteinander stark» («Сильніші разом») для 

накопичення різноманітного розважального контенту.  

 

У Чехії (СТ) створено новий канал «СТ3» для осіб похилого віку, із врахуванням 

їх потреб.  

 



Суспільне мовлення просуває єдність, 

підтримку громадян та індустрії  
 
 

Члени EBU забезпечують локальну допомогу громадянам 

в період обмежень та карантину. Суспільні мовники 

підтримують представників творчих професій, які 

можуть найбільше постраждати через зменшення 

прибутків.   

 

Суспільне мовлення вносить свій вклад у стабілізацію 

безпрецедентної кризи через запровадження змін у 

програмах та застосування інших заходів, підвищення 

відповідальності шляхом взяття додаткових добровільних 

зобов’язань.  

 

 

 

 
 



ПІДТРИМКА: ПРИКЛАДИ ЗАХОДІВ, ЗАПРОВАДЖЕНИХ 

СУСПІЛЬНИМИ МОВНИКАМИ ПІД ЧАС КРИЗИ ПОВ’ЯЗАНОЇ З 

COVID-19 

У німецькомовній частині Швейцарії (SRF) збільшено кількість трансляції 

швейцарських музичних творів (50%) в радіо ефірі для підтримки місцевих 

артистів під час кризи.  

У Фінляндії (Yle) анонсовано процес інвестування у культурний контент 

шляхом пропозиції впровадження домашніх кінотеатрів, що дасть змогу 

об’єднати фінів та підтримати різноманітні культурні пропозиції в 

обставинах, що склалися.   

Німецькі суспільні мовники (ARD та ZDF) анонсували, що візьмуть на себе 

50% додаткових витрат, які несуть компанії з виробництва медіа продукції на 

замовлення через кризову ситуацію.  

У Великій Британії (ВВС) в рамках проєкту «Make A Difference» 

радіостанції суспільного мовлення об’єднаються з місцевими групами 

волонтерів для допомоги особам похилого віку, які знаходяться вдома або у 

небезпечному становищі, надаючи інформацію про те, яка саме допомога 

доступна у їх місцевості.  


